Fokker van het Jaar

• tekst : JENNEKE SMIT
• foto’s : JACOB MELISSEN

IJzersterke basis staat
garant voor succes bij
Stal Roelofs
Na 38 jaar ziet Herman Roelofs zichzelf nog steeds niet als paardenman, maar de staat van dienst van zijn Stal
Roelofs is grandioos. De systematische fokkerij waarbij de grootheden Joost en Abgar xx zijn gecombineerd
met oerdegelijke Groninger stammen, heeft de internationale sport en fokkerij al veel gebracht.
De vooruitstrevende visie van Roelofs waarbij prestatiegenen, kwaliteit en gezondheid hoog in het vaandel
staan, heeft geleidt tot de fokkerij van eersteklas springpaarden. In al die jaren veranderde de status van
Herman Roelofs van een ‘fokker met vreemde ideeën’ naar die van een gewaardeerde topfokker. En dat zag hij
in augustus beloond worden met de titel KWPN Fokker van het Jaar.
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Eén van de paradepaardjes van Stal Roelofs is Arthos R, die in 2008 kampioen van
de hengstenkeuring was en nu in de sport hoge ogen gooit.

In april 1972 kocht Herman Roelofs vijf
hectare grond in Den Ham voor zijn
wegenbouwbedrijf. “Ik wist toen nog niet
wat ik met al die grond moest toen en
kreeg van iemand de tip om springpaarden te gaan fokken, daar zou geld mee te
verdienen zijn”, lacht Roelofs, die inmiddels precies weet hoe groot die illusie was.
“Onze kinderen reden op ponies maar
meer dan dat hadden wij niet met paarden. Toch ben ik me er een beetje in gaan
verdiepen en liet me vertellen dat Wagner
een goede hengst zou zijn”, steekt de
78-jarige fokker van wal.

Wagner
Wagner was een NWP-gekeurde Holsteiner die later een echte merriemaker is
gebleken. De Sterndeuter-zoon is terug te
vinden in de moederlijnen van vele vooraanstaande sportpaarden en topstammen.
“Wagner stond bij hengstenhouderij
Vleems in Wachtum en die man gaf mij het
advies om op zoek te gaan naar merries

Velusinus R sprong onder de naam Vegas (v.Voltaire) op het hoogste niveau met
Christine Tribble en is erkend bij het KWPN.

uit oude stammen, dat was het beste. Dat
werden vrijwel allemaal jonge Wagners,
veulens en entermerries. Ik liet me daar
ook bij adviseren door Harm Brunsting.”
De enige vreemde eend in de bijt was de
entermerrie Marleen. Zij was een dochter
van de Gelderse hengst Wachtmeester.
Herman Roelofs kocht de merrie van Tinus
Bosch, die later bedrijfsleider werd na het
ontstaan van Stal Roelofs. De jonge
merries werden opgefokt in Den Ham en
vervolgens op driejarige leeftijd voorgesteld op de stamboekkeuringen. “Ze
werden op de merriekeuring ingedeeld in
de rubriek voor veelzijdigheidspaarden. Er
was toen ook al een rubriek voor rijpaarden, maar daar waren onze paarden te
ouderwets voor volgens de jury. Het jaar
erop werd de veelzijdigheidsrubriek zelfs
helemaal afgeschaft. Het waren de Gelderse paarden die voorop liepen op de
keuring, veelal dochters van Le Faquin xx
en Wachtmeester. Onze Groninger merries
waren geselecteerd op werklust, karakter

en ze mochten voor het werk op het land
niet te groot zijn. Het was een hele andere
slag paarden dan die elegantere Geldersen, dus op de keuring hadden wij niets
meer te zoeken.”

Vergelijkingsmateriaal
De paardenstapel groeide gestaag. Vanaf
het begin is het fokdoel van Stal Roelofs
duidelijk geweest: het fokken van een heel
goed springpaard met de beste bloedlijnen. “We hadden merries gekocht uit oude
en dominante Groninger stammen. Er
bleek heel wat hengstenkracht voor nodig
om daar een rijpaardtype van te maken.
Generatie op generatie waren die paarden
geselecteerd op hun kwaliteiten voor het
werk op het land. De gezondheid en duurzaamheid ligt daarom ook echt verankerd
in deze stammen.” Herman Roelofs ging
op zoek naar een goede volbloedhengst
om moderne en atletische producten te
fokken uit de klassieke, wat zware merries.
“Op diverse nationale en internationale
IDS25 • 23 december 2010

IDS25_P039 39

39

17-12-2010 13:18:43

40 prestatiemerries
Stal Roelofs heeft tot op heden 40 prestatiemerries opgeleverd. Vooralsnog
een ongeëvenaard resultaat! Onder hen dertien Abgar xx- en 16 Joostdochters. Opvallend is dat het overgrote deel van deze merries zelf ook uit
een merrie met het prestatiepredikaat komt.
Adermie prest 		
(Abgar xx uit Dermie keur pref v.Rigoletto)
Amelusiena prest 		
(Abgar xx uit Melusiena v.Wagner)
Aumonia pref prest 		
(Joost uit Unonia keur pref prest v.Abgar xx)
Benellie ster prest 		
(Joost uit Venellie v.Abgar xx)
Bilithya keur pref prest
(Joost uit Silithya keur pref prest v.Abgar xx)
Bulisina prest 		
(Joost uit Ulisina v.Abgar xx)
Bumonia prest 		
(Joost uit Unonia keur pref prest v.Abgar xx)
Bunellie prest 		
(Joost uit Unellie v.Abgar xx)
Carion ster pref prest 		
(Joost uit Varion v.Abgar xx)
Cewellie pref prest 		
(Joost uit Wellie v.Abgar xx)
Cicky keur prest 		
(Joost uit Vicky ster pref prest v.Abgar xx)
Citty pref prest 		
(G.Ramiro Z uit Zitty v.Joost)
Dadermie prest 		
(Joost uit Adermie prest v.Abgar xx)
Damelusiena prest 		
(Joost uit Amelusiena prest v.Abgar xx)
Dasilithya keur pref prest
(G.Ramiro Z uit Asilithya v.Joost)
Dulisina prest 		
(Joost uit Ulisina v.Abgar xx)
Dwermie pref prest 		
(G.Ramiro Z uit Wermie v.Joost)
Eadermie prest		
(Joost uit Adermie prest v.Abgar xx)
Eamelusiena prest 		
(Joost uit Amelusiena prest v.Abgar xx)
Gcitty prest 		
(Ladalco uit Citty pref prest v.G.Ramiro Z)
Gcubertha pref prest 		
(Ladalco uit Cubertha v.Joost)
H.Adermie keur pref prest
(Ladalco uit Eadermie prest v.Joost)
H.Ruberth prest 		
(Joost uit Rubertha ster prest v.Abgar xx)
I.Buberth ster pref prest
(Nimmerdor uit Bubertha ster v.Abgar xx)
K.Zelusiena pref prest 		
(Ladalco uit Ezelusiena v.Joost)
N.Adermie prest 		
(Nurzeus uit Dadermie prest v.Joost)
O.Alba prest 		
(Pit I uit Alba ster prest v.Lord)
Rubertha ster prest 		
(Abgar xx uit Nubertha keur pref v.Wagner)
Sarleen prest 		
(Abgar xx uit Marleen ster v.Wachtmeester)
Silithya keur pref prest
(Abgar xx uit Ilithyia keur pref v.Antonio)
Subertha keur pref prest
(Abgar xx uit Nubertha keur pref v.Wagner)
Tanette prest 		
(Abgar xx uit Nanette keur pref v.Wagner)
Unonia keur pref prest
(Abgar xx uit Monia ster pref prest v.Wagner)
Varla keur pref prest sport-(spr) (Abgar xx uit Karla ster v.Flaneur)
Vicky ster pref prest 		
(Abgar xx uit Micky keur v.Ideaal)
Volsiena prest 		
(Abgar xx uit Olsiena v.Wagner)
Vonia pref prest 		
(Abgar xx uit Monia ster pref prest v.Wagner)
Warla ster prest 		
(Abgar xx uit Karla ster v.Flaneur)
Zusiena ster prest 		
(Joost uit Tusiena ster pref v.Abgar xx)

wedstrijden waren het toen nakomelingen
van Abgar xx die vooraan eindigden in de
springrubrieken. Van de 70 geregistreerde
Abgar’s vond ik er 17 die internationaal
sprongen. Dat wekte mijn interesse!”
Mede om in zijn fokkerij betrouwbaar
vergelijkingsmateriaal te krijgen, liet
Roelofs de gehele merriestapel, inmiddels
bestaande uit 25 paarden, dekken door
Abgar xx. Toenmalige bedrijfsleider Tinus
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Gekeurde KWPN-hengsten en
internationale springpaarden
De succesvolle fokkerij van Stal Roelofs heeft al diverse KWPN-goedgekeurde hengsten opgeleverd. Als kroon op het werk werd de volledig
volgens de ‘Roelofs-formule’-gefokte Arthos R (Namelus R uit S.Adermie
stb v.Mermus R) in 2008 kampioen op de hengstenkeuring in Den Bosch,
waarna datzelfde jaar goedkeuring vlot volgde. Ook de keurhengsten
Namelus R (Concorde uit Eamelusiena prest v.Joost) en Mermus R (Burggraaf uit Dwermie pref prest v.G.Ramiro Z) is in Den Ham gefokt, evenals
Odermus R (Calido I uit Dwermie pref prest v.G.Ramiro Z), Germus R
(Joost uit Zermie ster v.Abgar xx), Rash R (Cash uit Zarah v.Rebel I Z), Sam
R (Mermus R uit Amelusiena prest v.Abgar xx), Tolan R (Namelus R uit O.
Termie v.Aramis), Zahros R (Sam R uit Zarah v.Rebel I Z) en Zazou R (Tolan
R uit O.Ruberth prok v.Cordalmé Z). Bovendien is de hengst Velusinus R (=
Vegas, Voltaire uit Dulisina prest v.Joost) erkend bij het KWPN. Ook in de
internationale springsport is Stal Roelofs al vele jaren vertegenwoordigd,
hieronder volgt een greep uit die internationaal springende fokproducten:
Anuberta (Mermus R uit Danubertha v.Joost)
Balaboeska (Germus R uit I.Buberth ster pref prest v.Nimmerdor)
Barquillo (= Bonius, Joost uit Vonia pref prest v.Abgar xx)
Cantus Anuberth (Cantus uit J.Anuberth v.Ladalco)
Cantus Umonia (Cantus uit J.Umonia ster sport-(dres) v.Ladalco)
Eurocommerce Monterey (= S.Adermie, Namelus R uit Adermie prest v.
Abgar xx)
Febo’s Idalco (Ladalco uit Damelusiena prest v.Joost)
Gadermie (Joost uit Adermie prest v.Abgar xx)
Jogger (= Conius, Joost uit Vonia pref prest v.Abgar xx)
La Belle de Jour (= M.Adermie 9, Libero H uit Dadermie prest v.Joost)
Lamalushi (Calando I uit I.Amelusi v.Ladalco)
L.Umonia (Concorde uit Gaumonia v.Ladalco)
M.Buberth (Prince Paradiso uit I.Buberth ster pref prest v.Nimmerdor)
Moon (= M.Adermie, Prince Paradiso uit Eadermie prest v.Joost)
Nathos R (= U.Adermie, Namelus R uit O.Adermie 18 v.Calvin)
N.Ulisina 54 (Burggraaf uit Bulisina prest v.Joost)
Ommen (Abgar xx uit Orona keur v.Joost)
R.Rubertha (Caretino uit N.Ruberth v.Voltaire)
Roelofs Dublin (= Daumonius, G.Ramiro Z uit Aumonia pref prest v.Joost)
Roelofs Equador (= Eaumonius, G.Ramiro Z uit Aumonia pref prest v.Joost)
Royal Beach Cupid (Calando I uit Fcubertha v.Ladalco)
The Gruns (= T.Adermie, Namelus R uit O.Adermie 8 v.Aramis Z)
Udor (= U.Amelusina, Germus R uit P.Amelusiena prok v.Coriander)
VDL Groep W.Zermie (Celano uit S.Zermie v.Contender)
Vegas (Voltaire uit Dulisina prest v.Joost)
VIP (Joost uit Rubertha ster prest v.Abgar xx)

Bosch was in het dekseizoen halve weken
onderweg met merries tussen de stal in
Den Ham, en Abgar xx die gestationeerd
was op hengstenhouderij Vorspaget in
Knegsel. “Mensen verklaarden mij voor
gek, dat ik alle merries door één hengst
liet dekken. Maar gelukkig heb ik me daar
nooit wat van aangetrokken. Ik heb altijd
veel geloof gehad in Abgar xx en in onze
merries.” In 1976 kreeg Roelofs het voor

elkaar om mede-eigenaar te worden van
de karaktervolle schimmel, en daarmee
verhuisde Abgar xx naar Den Ham.

Cruciale schakel
De jonge Abgar xx-nakomelingen werden
ook opgefokt en toen de oudsten er klaar
voor waren, ging Roelofs weer op zoek
naar één hengst om ze allemaal bij te
dekken. “Ik had Rigoletto op het oog en
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ging overleggen met Harm Brunsting. Dat
was iemand waar ik machtig veel vertrouwen in had, en hij raadde mij een andere
hengst aan: Joost. Die komt uit de sterke
Holsteiner stam 242, is zeer modern
gefokt met Consul in de vaderlijn en
Anblick xx in de moederlijn. Bovendien
sprong hij internationaal met Franke Sloothaak. Wat wil je nog meer?, vroeg Brunsting mij. Dat advies heb ik opgevolgd, en
alle Abgar xx-dochters dekte ik bij Joost.”
Als zoon van twee halfbloedouders sloot
Joost met zijn hoge volbloedpercentage
mooi aan bij de halfbloeddochters van
Abgar xx. Ten tijde van zijn keurverklaring
in 1977 was Joost in eigendom van de
combinatie Brunsting, Vrieling en Roelofs.
Drie jaar later volgde voor hem het preferentschap. In datzelfde jaar werd ook
Abgar xx keur verklaard.
Het bleek een gouden greep, en geen
enkel succespaard uit de fokkerij van
Roelofs mist de schakels Joost en Abgar
xx in zijn pedigree. Toch koos Herman er
vervolgens niet weer voor om alle merries
door één hengst te dekken. De beste
Europese springhengsten zijn gebruikt om
de fokkerij te verbeteren. Voorbeelden
daarvan zijn Almé Z, Burggraaf, Concorde,
Voltaire, Caretino, Contender, G.Ramiro Z,
Zeus en meer recent Mr.Blue, Chin Chin
en Indoctro. “We hebben nog een paar
keer behoorlijke aantallen merries door
dezelfde hengst laten dekken maar dat
bracht ons niet veel goeds. Bijvoorbeeld
de hengst Ladalco, dat leek op voorhand

heel interessant maar hij bleek op gebied
van gezondheid en springkwaliteiten niet
genoeg aan onze merriestapel toe te
kunnen voegen. Daarom hebben we rigoureus afscheid genomen van alle merries
met zijn bloed en zijn we terug gegaan
naar de basis, vanuit waar we weer verder
zijn gegaan.” Dat kenmerkt de fokkersvisie
van Roelofs, die onmiddellijk bijstuurt
wanneer zijn fokkerij van het ‘rechte pad’
lijkt af te wijken. Daarbij nooit gehinderd
door emotionele bindingen of andere
persoonlijke voorkeuren.

Selectie
Vanaf het begin is er streng geselecteerd
op springkwaliteit, bloedlijnen en gezondheid. “Vanaf eind jaren zeventig selecteren
wij streng op de gezondheid en maken we
van de paarden röntgenfoto’s. We zijn
begonnen met hele gezonde stammen en
mede daardoor hebben we nu nog altijd
heel weinig uitval. De jonge paarden laten
we vanaf een leeftijd van vijf maanden al
een keer vrij pringen en dat herhalen we
als ze enter en twenter zijn. Op deze
manier zijn hier al generatielang de paarden geselecteerd op hun kwaliteiten als
springpaard en het is gebleken dat dat ons
heel veel inzicht verschaft.” Een belangrijke rol in de selectie van de jonge paarden
op hun kwaliteit als sportpaard, is weggelegd voor voormalig bedrijfsleider Arnold
Kootstra die onlangs na een dienstverband van 19 jaar stopte bij Roelofs. Hij is
opgevolgd door Roeland de Kruijf, die ook

Onder meer het Olympische springpaard Lamalushi (v.Calando I, uit de Melusienastam) van Taizo Sugitano en voorheen gereden door Molly Ashe (foto) komt uit de
fokkerij van Stal Roelofs.

al 19 jaar bij Roelofs werkzaam is. De
selectie vindt plaats aan de hand van een
herhaaldelijke beoordeling van de jonge
paarden op punten als de galoppade, de
balans, de reflexen en techniek bij het
springen. Op het exterieur is nooit bewust
geselecteerd maar uit een blik op de huidige paardenstapel van Stal Roelofs blijkt
dat het vrijwel allemaal modern gelijnde en
correct gebouwde paarden zijn. Een duurzaam exterieur is immers een functioneel
exterieur en stelt het paard zo goed mogelijk in staat tot het gevraagde. Ook op de
Hengstenkeuring in Den Bosch heeft al
menigmaal een fokproduct van Roelofs de
kampioenskeuring bereikt. “Een mooi
exterieur is mooi meegenomen, maar het
is nooit een doelstelling geweest.”

Dubbel vastleggen
Uit de fokkerij van Stal Roelofs zijn al
meerdere KWPN-goedgekeurde hengsten
voortgekomen, waaronder de keurhengsten Namelus R (v.Concorde) en Mermus
R (v.Burggraaf) (zie kader). Dat maakt het
mogelijk om de succescombinatie Joost x
Abgar xx dubbel vast te leggen, wanneer
zowel de moeder als de vader deze twee
tophengsten in de pedigree herenigt. “Dat
is ons doel, het dubbel vastleggen van
deze twee hengsten. Daar hebben we de
laatste jaren veel succes mee. Zo is
Rubert R een zoon van Mermus R uit een
Joost x Abgar xx-moeder. Mermus R is
een Burggraaf x Ramiro x Joost x Abgar
xx, waardoor we dat dus kunnen veranke-

Keurhengst Mermus R (v.Burggraaf) is verkocht naar Ierland, waar hij de afgelopen
twee seizoenen meer dan 200 merries bediende.
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ren. Dat zien we bij onze hengst Arthos R
zelfs drie maal. Hij is een zoon van Namelus R (Concorde x Joost x Abgar xx) uit
een moeder van Mermus R met daar weer
achter Zeus, Joost en Abgar xx. Zazou is
daar als zoon van Tolan R uit een Cordalmé Z x Abgar xx-moeder ook een mooi
voorbeeld van, en bij hem zien we ook de
grootheid Almé Z dubbel vastgelegd. Ik
ben er van overtuigd dat daar voor ons de
toekomst ligt, in het dubbel vastleggen
van deze succescombinatie”, legt Herman
Roelofs uit. “Dan veranker je de waardevolle eigenschappen van deze hengsten.”
De aanparing van dit jaar met het hoogste
inteeltpercentage is die van Tolan R (v.
Namelus R) en de merrie Eamelusiena, de
moeder van Namelus R. Ook een mooi
voorbeeld van een fokker die de visie van
het dubbel vastleggen van Joost x Abgar
xx deelt is Hans de Roover uit Strijbeek.
“Hij heeft een Mermus R-merrie die hij al
diverse malen met succes heeft aangepaard met Namelus R. Die combinatie
past gewoon heel goed! Zijn fokproduct
Boemerrang is daar een heel mooi voorbeeld van.” Boemerrang won dit jaar de
VION-Cup onder Chantal Regter en werd
onlangs voor een topbedrag van €260.000
verkocht via de Expo Talent Sale. Zijn
nieuwe eigenaar is Ben Holtkamp en hij
komt onder het zadel van Sjaak Sleiderink.

Topsport
In al die jaren zijn er al vele opvallende
fokproducten van Stal Roelofs in de
topsport boven komen drijven. Enkele

voorbeelden daarvan zijn VIP (v.Joost),
Ommen (v.Abgar xx), Lamalushi (v.Calando
I), Balaboeska R (v.Germus R) en Vegas (v.
Voltaire). “We hebben paarden gefokt voor
de Wereldbeker, de Olympische Spelen en
Wereldkampioenschappen. Dat is fantastisch, want dat is ons doel. In het verleden
hebben we de paarden door eigen stalruiters op niveau laten brengen, maar dat
doen we nu niet meer. Het heeft ons altijd
heel veel moeite gekost om de paarden op
te leiden tot het hoogste niveau. We
fokken nu heel bewust voor de markt, en
niet om zelf een springstal te hebben. Een
aantal paarden staan in training bij de
BWG Stables en op die manier proberen
we vandaag of morgen weer succes met
de gebroeders Schröder in de sport te
behalen. Ben heeft in het verleden fantastisch goed gepresteerd met Rubert R en ik
heb machtig veel vertrouwen in hem.”
Onder meer de KWPN-goedgekeurde
hengsten Zazou R (v.Tolan R) en Arthos R
(v.Namelus R) staan in training bij de BWG
Stables. De verkochte en inmiddels gecastreerde Rubert R maakt onder Peter
Charles met zijn prestaties op het hoogste
niveau reclame voor de Roelofs-fokkerij.
Alle goed presterende fokproducten van
Roelofs in de sport hebben er al voor
gezorgd dat maar liefst 40 merries dankzij
hun nakomelingen het waardevolle prestatiepredikaat hebben behaald (zie kader).

Inkrimpen
Een behoorlijk aantal merries is in al die
jaren ingezet voor de fokkerij in Den Ham.

Onlangs verkocht Stal Roelofs de helft van keurhengst Namelus R (v.Concorde) aan
Stal Eurocommerce. Hij staat bekend om de vererving van veel springaanleg en bloed.
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Zo werd in 1993 het recordaantal van 122
geboren veulens behaald. Twee jaar geleden besloot Herman Roelofs om het
bedrijf in te krimpen. “Die beslissing heeft
verschillende redenen gehad. Ik word
natuurlijk een dagje ouder en mijn kinderen Hans en Hetty wilden de stal graag
wat meer beheersbaar, zij hebben geen
belang bij een grote stal. Een andere reden
is dat wij over een stel hele interessante
fokmerries beschikken, waarmee we op
bescheidener schaal heel goed verder
kunnen fokken.” Twee maanden na die
beslissing werd Roelofs getroffen door een
hersenbloeding, waardoor hij lange tijd uit
de running was. Inmiddels is hij, wonderbaarlijk genoeg, zo goed als volledig
hersteld. “De beslissing om de stal in te
krimpen hadden we voor die tijd al
gemaakt, in overleg met Arnold Kootstra.
We willen de locatie in Ommen gaan
verkopen en de stal hier in Den Ham wordt
gemoderniseerd. De nieuwe schuur voor
de opfok is bijna gereed, zodat we alles
weer op één locatie hebben. We hebben
bij de paarden heel bewust geselecteerd
en zijn terug gegaan naar 18 merries uit
zeven verschillende stammen.”

18 merries
Die 18 merries vormden een zeer kostbaar
bezit waar Herman Roelofs met gepaste
trots over praat. “Voor deze 18 merries
neem ik mijn pet af. Ze passen volledig in
onze fokkerij en visie. Het zijn merries uit
de Melusiena-, Dermie-, Rubertha-,
Monia-, Wellie-stammen en uit de Holstei-

Het aantal fokmerries is teruggebracht naar 18, waaronder deze drie genetisch
hoogwaardige merries W.Termie (v.Contender), U.Rubertha 15 (v.Contender) en N.
Ruberth 14 (v.Voltaire).
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De broer van Herman Roelofs staat te boek als fokker van Rubert R (v.Mermus R), die onder Peter Charles (foto)
en voorheen Ben Schröder tot de wereldtop behoort.

ner stammen 242 (Zarah) en 104a (Alba).
Al deze merries hebben éénmaal de
combinatie Joost x Abgar xx in hun pedigree en daar kunnen we echt mee verder.
Onder hen ook hengstenmoeders als
Eamelusiena, de moeder van Namelus R,
en S.Adermie, de moeder van Arthos R.
We zijn nu bijna 40 jaar bezig met de
fokkerij en één ding is me steeds duidelijk
geworden: het uitgangsmateriaal moet van
uitzonderlijke kwaliteit zijn. Om die basis
draait het immers allemaal!” Om ook in de
toekomst de beste merries te kunnen blijven selecteren, wordt er sinds kort ook
weer gebruik gemaakt van de aanlegtesten. “Momenteel lopen er enkele merries

van ons mee in de EPTM. Daar worden ze
klaargemaakt en onafhankelijk beoordeeld.
Nu we geen ruiter meer in dienst hebben
kunnen de merrietesten voor ons heel
bruikbaar zijn.” Eén van de toppers uit de
merrietest in Sleen is de Roelof’s merrie B.
Rubertha 11 (Namelus R uit U.Rubertha 15
v.Contender).

Kundigheid
Door altijd zelf als een onafhankelijke te
kijken naar de paarden en resultaten, heeft
Herman Roelofs streng kunnen selecteren
en snel kunnen ingrijpen. “Ik denk me niet
in dat ik een ruiter of paard kan beoordelen. Dat hoef ik ook niet te leren, wat ik

altijd heb moeten doen is zorgen dat ik
kundige mensen om me heen heb. Ik heb
altijd geprobeerd in te schatten of we iets
in eigen hand moesten houden of juist
moesten uit besteden. In het verleden
waren het mensen als Vleems en Brunsting die mij heel veel waardevolle adviezen hebben gegeven. Nu zijn het mensen
als de gebroeders Schröder waarmee ik
graag de samenwerking aan ga.” Ook met
Stal Eurocommerce is een samenwerking
ontstaan. “Stal Eurocommerce heeft Sam
R van ons gekocht, en de helft van keurhengst Namelus R. De hengsten hebben
daar als taak om de hengstenstal aan te
vullen, en met hun hoge bloedaandeel en
vererving van extra springkwaliteit zullen
ze zeker van toegevoegde waarde kunnen
zijn.” Twee jaar geleden werd keurhengst
Mermus R verkocht naar Ierland, waar hij
in de afgelopen seizoenen meer dan 200
merries per jaar dekte.
De fokkerij van Stal Roelofs krijgt meer en
meer erkenning in het binnen- en buitenland, en het lijkt erop dat steeds meer
fokkers zich bewust worden van de prestatiegenen en –vererving van de volgens
de Stal Roelofs-formule gefokte hengsten.
De paarden uit de eigen fokkerij bewijzen
dat de visie van Herman Roelofs het
gewenste resultaat tot gevolg heeft, en
met het dubbel vastleggen van zijn
succescombinatie Joost x Abgar xx kan
de toekomst van deze prestatiefokkerij
minstens zo mooi worden als dat het
verleden al is geweest.

Stal Roelofs is voor de fokkerij terug gegaan naar 18 merries uit zeven verschillende stammen, maar al deze merries hebben éénmaal de combinatie Joost x Abgar xx in
hun pedigree.
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